Vážení návštěvníci,
v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru jsme i nadále povinni dbát zajištění
bezpečnosti a zdraví našich dětí. Pro návštěvníky Dětského centra Liberec proto i nadále platí
další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. S ohledem na současný
vývoj situace pandemie COVID -19 jsme bohužel nuceni přistoupit ke zpřísňujícím opatřením
týkajícím se pravidel návštěv v zařízení. Ode dne 9. 10. 2020 nabývá proto platnosti a účinnosti
Dodatek č. 3/2020 Vnitřního řádu týkající se zpřísňujících pravidel návštěv v zařízení.
Dodatek č. 3/2020 Vnitřního řádu:

Pokyny pro návštěvníky –
mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

1) Návštěvy dětí v zařízení jsou možné po předchozí osobní, písemné, elektronické nebo jiné
domluvě.
2) Na návštěvu přichází maximálně 2 osoby, výjimky lze připustit pouze z důvodů hodných
zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
3) Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít roušku. Roušku si návštěva po celou
dobu trvání návštěvy nesmí sundat a musí ji mít po celou dobu návštěvy nasazenu – a to
jak uvnitř zařízení, tak ve venkovních prostorách. K dispozici jsou jednorázové roušky, které
si návštěva může vyzvednout při příchodu na požádání od personálu.
4) Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna při vstupu do budovy ihned použít
přípravek pro dezinfekci rukou a pokožky, nechat si změřit teplotu bezkontaktním
teploměrem, podepsat čestné prohlášení.
5) Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její
přítomnost u pacienta.
6) Návštěvníci jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a
dalšími osobami.
7) Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada apod.)
nebo v malé návštěvní místnosti vyčleněné pro tento účel.
8) S účinností ode dne 9. října 2020 se ruší Dodatek č. 2 ze dne 3. července 2020.
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